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ขอ้คิด ค ำคม

• “การสร้างความเข็มแข็งในการจัดการศึกษาอยู่ทีก่ารวัดและการประเมินผลทีมี่คณุภาพ และ
คณุธรรม”

ศ. เกยีรติคุณ นพ.เกษม วฒันชัย (องคมนตรี)

• “เพือ่เป็นหลกัประกนัว่าเด็กจะได้รับการศึกษาทัง้โอกาสและคณุภาพ จึงต้องมีระบบการทดสอบ
และการประเมินเพือ่ยกระดับคณุภาพการศึกษา”

ศ.ดร.วจิิตร ศรีสะอ้าน (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

• “การสอบจะก ากบัพฤติกรรมการเรียนของผู้ เรียน และการสอนของครู”
ศ.ดร.พจน์ สะเพยีรชัย (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

ทีม่า: บทบาทและทิศทางการทดสอบและประเมินระดบัชาติต่อคุณภาพการศึกษาไทย-เอกสารครบรอบ 9  ปีของการจดัตั้ง สทศ (3/9/2557)



หัวข้อการบรรยาย
• ความเป็นมา : การเรียนรู้พฒันาการไปตามโลกที่เปลีย่นแปลงเร็ว

• ลกัษณะห้องเรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21

• หลกัสูตรและการสอนในศตวรรษที ่21

• ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21

• ทบทวน : นิยามค าศัพท์ส าคญัที่เกีย่วข้องกบัการวดัประเมิน
• การวดัประเมนิการเรียนรู้ของผู้เรียน: ความหมาย แนวคดิ หลกัการ และกระบวนการ

• กระบวนทศัน์และแนวทางใหม่ในการวดัประเมนิการเรียนรู้

• หลกัการ 10 ประการของการวดัประเมนิ 

• การวดัประเมนิเพือ่การเรียนรู้ ขณะเรียนรู้ และตัดสินผลการเรียนรู้ (Assessment For, 
As, and Of Learning)

• กลยุทธ์ของการวดัประเมนิเพือ่การเรียนรู้

• หลกัการส าคญัให้สารสนเทศป้อนกลบั (Feedback) เพือ่พฒันาการเรียนรู้

• กรอบแนวคดิการวดัประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

• ลกัษณะการวดัประเมินการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

• กลยุทธ์ของการวดัประเมินการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

• กระบวนการวดัประเมินการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

• การวางแผน

• การลงมอืวดัประเมนิ (รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและตัดสินคุณค่า)

• การรายงานผลการวดัประเมนิ

• แนวทางการวดัประเมินตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

• การวดัประเมนิทกัษะพทุธิพสัิย (Cognitive skills)

• การวดัประเมนิทกัษะจิตพสัิย (Affective skills)

• ทกัษะระหว่างบุคคล (Interpersonal skills)

• ทกัษะภายในบุคคล (Intrapersonal skills)

• สรุปสาระส าคญั และตอบค าถามและอภิปราย



 ปี ค.ศ. 2001-2100 เป็นยุคแห่งศตวรรษที ่21โลกเปลีย่นแปลงเร็วขึน้และไม่
แน่นอน ความรู้เปลีย่นเร็ว สารสนเทศเพิม่ โลกยงัเช่ือมโยงถึงกนัหมด คนเปลีย่น 
ชีวติเปลีย่น งานเปลีย่น ความต้องการเปลีย่น

โลกเปลีย่น ความต้องการ(คุณภาพมนุษย์)เปลีย่น การศึกษา เปลีย่น
ดงัน้ัน หลกัสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 เปลีย่น (รูปแบบทีส่่งเสริมทกัษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21) มากขึน้ 

 เน้นการเรียนรู้ให้เกดิความรู้และต่อยอดความรู้น้ันได้ด้วยตนเองและสามารถน า
ความรู้ทีไ่ด้ปรับประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวติได้อย่างยัง่ยนื

สอดคล้องกบัหลกัทฤษฎกีารเรียนรู้ constructivism, constructionism และการเรียนรู้
แบบร่วมมอื (cooperative learning) มสีาระส าคญัทีว่่า ความรู้ไม่ใช่เกดิจากผู้สอน
เพยีงอย่างเดยีว แต่สามารถสร้างขึน้โดยผู้เรียนเองได้ 

ความเป็นมา : การเรียนรู้พฒันาการไปตามโลกทีเ่ปลีย่นแปลงเร็ว



From: http://www.opencolleges.edu.au/infographic/21st_century_classroom.html



ลกัษณะห้องเรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21
ลกัษณะของห้องเรียนในศตวรรษที ่21

• ยดึผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centric) 
• ใช้คอมพวิเตอร์เป็นอุปกรณ์หลกัในการเรียนรู้
• เน้นจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
• จัดการเรียนรู้ทีป่รับเหมาะกบัผู้เรียนเฉพาะราย (Adaptive 

learning)
• จัดส่ิงแวดล้อมเอือ้อ านวยต่อการเรียนรู้
• จัดวางระบบ กฎเกณฑ์และวธีิการทีง่่ายต่อการเข้าใจและ
ติดตามของผู้เรียน

• ให้ความเคารพต่อกนั (Mutual respect)
• ผู้เรียนมคีวามรับผดิชอบการเรียนรู้ของตน
• เน้นการวดัประเมนิองิการปฏิบัติ (Performance-based 

assessment)
• มกีารเรียนรู้แบบร่วมมอื

มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1). เน้นทกัษะ ความรู้และความเช่ียวชาญทีเ่กดิกบัผู้เรียน

2). สร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนในเชิงสหวทิยาการ
ระหว่างวชิาหลกัทีเ่ป็นจุดเน้น

3). มุ่งเน้นการสร้างความรู้และเข้าใจในเชิงลกึ มากกว่าการสร้าง
ความรู้แบบผวิเผนิ

4). ยกระดบัความสามารถผู้เรียนด้วยการให้ข้อมูลทีเ่ป็นจริง 
การใช้ส่ือหรือเคร่ืองมอืทีม่คุีณภาพจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
การทางานและในการดารงชีวติประจาวนั ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
มคีวามหมายและสามารถแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ได้

5). ใช้หลกัการวดัประเมนิผลทีม่คุีณภาพระดบัสูง



Darling-Hammond (2011, online-https://vimeo.com/40895671)

1). การสอนให้เกดิทกัษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้น
เชิงสหวทิยาการของวชิาแกนหลกั
2). สร้างโอกาสทีจ่ะประยุกต์ทกัษะเชิงบูรณาการข้ามสาระ
เนือ้หา และสร้างระบบการเรียนรู้ทีเ่น้นสมรรถนะเป็นฐาน 
(Competency-based ) 
3). สร้างนวตักรรมและวธีิการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการทีม่ี
เทคโนโลยเีป็นตัวเกือ้หนุน การเรียนรู้แบบสืบค้น และ
วธีิการเรียน PBL เพือ่การสร้างทกัษะขั้นสูงทางการคดิขึน้
4). เน้นสอนให้ผู้เรียนมคีวามสามารถในการค้นหา ประเมนิ 
สังเคราะห์ และน าความรู้ไปใช้ในบริบทใหม่ๆได้ ทั้งทีอ่ยู่ใน
กรอบหรือการแก้ปัญหาทีไ่ม่เคยค้นพบและมผีลผลติน้ันมา
ก่อน 
5) พฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านการคดิ การแก้ปัญหา 
การออกแบบ และทกัษะการส่ือสาร

หลกัสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 
( 21st Century Curriculum and Instruction ) 



เป้าหมาย/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในโลกศัตวรรษที่ 21 

กรอบแนวคดิทกัษะในศตวรรษที ่21                                                                       
(The Partnership of 21st Century Skills-P21)

การเรียนรู้ในศตัวรรษท่ี 21 ท่ีหอ้งปฏิบติัการทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
ส่วนกลางตอนเหนือ (North Central Regional Educational Laboratory–
NCREL) หรือท่ีนิยมเรียกวา่ enGauge model พฒันาข้ึนในปี ค.ศ. 2003 
โดยไดรั้บการอา้งอิงถึงในหนงัสือ 21st Century Skills ค่อนขา้งมาก
เช่นเดียวกบั P21 Framework



From: Lai & Viering, (2012, April, p.6)

 Ability to communicate

 Adaptability to change

 Ability to work in teams

 Preparedness to solve problems

 Ability to analyze  and conceptualist

 Ability to reflect on and improve performance

 Ability to manage oneself

 Ability to create, innovate and criticize

 Ability to engage in learning new things at all 
times

 Ability to cross specialist borders

มาตรฐานทีค่าดหวงัส าหรับการเรียนรู้ตามการ
เปลีย่นแปลงมาสู่ศตวรรษที ่21

Darling-Hammond (2011, online-https://vimeo.com/40895671)

1.Adaptability, 2.Complex communication skills, 3.Nonroutine 
problem-solving skills, 4.Self-management/self-development; 
and 5.Systems thinking (National Research Council, 2008)

ทีม่า: Koenig (2011)-Rapporteur of National Research Council
http://www.sri.com/sites/default/files/publications/imports/21st_century_skills.pdf 

1.Cognitive skills: nonroutine problem solving, critical 
thinking, systems thinking 2. Interpersonal skills: complex 

communication, social skills, teamwork, cultural sensitivity, 
dealing with diversity 3. Intrapersonal skills: self-

management, time management, self development, self-
regulation, adaptability, executive functioning                  

(National Research Council, 2011)



ทบทวน: นิยามค าศัพท์ส าคญัที่เกีย่วข้องกบัการวดัประเมิน (1)
• การวัด (Measurement) คอื การก าหนดตัวเลขเพือ่บ่งช้ีปริมาณคุณสมบตัิหรือลกัษณะของวตัถุหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่
สนใจตามกฎเกณฑ์บางประการ

• การประเมินค่า (Evaluation) คอื  การตัดสินคุณค่าและมูลค่าของบุคคล วตัถุ เหตุการณ์ หรือส่ิงใดๆ ทีส่นใจตามการ
ตีความข้อมูลสารสนเทศ (โดยเฉพาะข้อมูลสารสนเทศจากการวัดในรูปตัวเลข) ทีร่วบรวมได้

• การวัดประเมิน (Assessment) คอื กระบวนการรวบรวมและใช้ข้อมูลสารสนเทศเพือ่ประเมนิค่าบุคคล วตัถุ เหตุการณ์ 
หรือส่ิงใดๆ ทีส่นใจ

• การวัดประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) คอื กระบวนการรวบรวมและประเมนิค่าบุคคล วตัถุ 
เหตุการณ์ หรือส่ิงใดๆ ทีส่นใจบนฐานข้อมูลสารสนเทศในสภาพการณ์จริง (Real life tasks--i.e. writing a letter, presenting 
a plan)

• การวัดประเมินในช้ันเรียน (Classroom Assessment) เป็นกระบวนการทีค่รูท าการรวบรวมและตีความข้อมูล/
สารสนเทศต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัความรู้/ความเข้าใจ ความสามารถ/ทกัษะ และทศันคติ/ความเช่ือของนิสิต/นักศึกษา แล้วน า
ผลการตีความดงักล่าวไปใช้ตัดสินใจในการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ขึน้



กระบวนการวดัประเมิน (The  assessment process)

การวดัประเมนิ 
(Assessment)

การวดั  
(Measurement)              
เช่น การทดสอบ

ไม่ใช่การวดั                                
(Non-measurement) 

เช่น การสังเกต การสอบถามด้วยวาจา

การประเมนิ/ตัดสินคุณค่า 
(Evaluation/Value Judgments) 

เช่น ปานกลาง ด ีดเียีย่ม

และ/หรือ

บวก บวก



ทบทวน : นิยามค าศัพท์ส าคญัที่เกีย่วข้องกบัการวดัประเมิน (2)

• การวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (นิสิต/นักศึกษา) ตามกรอบมาตรฐาน TQF คอื การวดัประเมิน “ผลผลิต
สุดท้าย” ของการเรียนรู้ที่อยู่ในรูปผลลพัธ์ (Outcomes) หรือสมรรถนะ (Competence) เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณภาพในการสัมฤทธ์ิผลท่ีคาดหวงัว่าผู้เรียน (นิสิต/นักศึกษา) จะสามารถบรรลุได้

• การวัดประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) คอื การประเมินความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณลกัษณะหรือ
พฤตกิรรมของผู้เรียนที่เกดิขึน้ในสภาพการณ์จริง (A real life context)

• การวัดประเมินอิงการปฏิบัติ (Performance-based assessment) คอื การวดัประเมินกระบวนการ (Process) และผลผลิต 
(Product) ของการปฏิบัตทิี่สะท้อนความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณลกัษณะหรือพฤตกิรรมของผู้เรียนที่สาธิตหรือแสดงออกมาให้เห็น 

• การวัดประเมินด้วยแฟ้มแสดงหลักฐานการเรียนรู้ (Portfolio assessment) คอื การวดัประเมินความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
หรือคุณลกัษณะของผู้เรียนจากข้อมูลหลกัฐานที่บ่งช้ีความเพยีรพยายาม ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนในแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolios) ที่เกบ็รวบรวมและจัดเรียงอย่างเป็นระบบภายในระยะเวลาหน่ึงๆ   



ความสัมพนัธ์ระหว่างการสอนและการวดัประเมินการเรียนรู้

เป้าหมายการเรียนรู้
และวตัถุประสงค์การ
เรียนรู้โดยทัว่ไป

การวดัประเมนิ
ก่อนสอน

การสอนแบบมี
ปฏสัิมพนัธ์

ก าหนดผลการ
เรียนรู้ทีค่าดหวงั

การค้นหาข้อมูล
หลกัฐานบ่งช้ีผลการ
เรียนรู้ทีค่าดหวงั

การวางแผน
การสอน

การวดัประเมนิ
หลงัสอน

การวดัประเมนิ
ระหว่างสอน

ทีม่า: ดดัแปลงจาก McMillan (2004, p.7)
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การวดัประเมินการเรียนรู้แบบดั้งเดมิ 

C I

A R D&

C = CURRICULUM

I = INSTRUCTION
A = ASSESSMENT

R = RESEARCH

&           AND
D = DEVELOPMENT
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การวดัประเมินการเรียนรู้แบบทีพ่งึประสงค์

C

I

A 

R

&
D

C = CURRICULUM

I  = INSTRUCTION
A  = ASSESSMENT

R = RESEARCH

&           AND
D = DEVELOPMENT



แผนภาพ: ความสัมพนัธ์ระหว่างการวดัประเมินการ
เรียนรู้และองค์ประกอบการเรียนรู้อืน่ๆ

ที่มา: องอาจ นยัพฒัน์. (2557)

ความสัมพนัธ์ระหว่างการวดัประเมินและ
องค์ประกอบการเรียนรู้อืน่ๆ



กระบวนทศัน์ใหม่ในการวดัประเมินการเรียนรู้ (1)

• เป็นตามสภาพจริง (Authentic)
 เป็นกระบวนการต่อเน่ือง/พลวัต (Ongoing/dynamic) ทีเ่ช่ือมโยงกบัหลกัสูตร การเรียน
การสอน และการวจิัยและพฒันาการเรียนรู้

 เป็นรูปแบบทีเ่ปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาสามารถเลอืกและแสดงความรู้/ความเข้าใจ 
ความสามารถ/ทกัษะ และทศันคติ/ความเช่ือทีต่นมตีามความเป็นจริงได้อย่างอิสระ 

 วธีิด าเนินการมคีวามยดืหยุ่น ปรับเปลีย่นได้ตามบริบทของการจัดเรียนรู้ในช้ันเรียน 
 มคีวามสอดคล้องกบับริบทช้ันเรียนและวฒันธรรมการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา
เน้นวดัประเมนิผลการปฏิบตัิงานของนิสิต/นักศึกษาทีสั่มพนัธ์กบั “โลกแห่งความเป็น
จริง”

 เน้นการวดัประเมนิเพือ่พฒันากระบวนการเรียนรู้มากกว่าการตัดสินหรือพสูิจน์ให้เห็น
ว่ามกีารเรียนรู้ (เช่น ตัดเกรด)  

ลดความตึงเครียดและความวติกกงัวลจากประสบการณ์ใดๆ ในทางลบทีเ่กดิจากการวัด
ประเมนิการเรียนรู้แบบดั้งเดมิ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนวดัประเมนิการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือโดยกลุ่มเพือ่น (Self- or Peer-
Assessment) เพือ่ให้เกดิการคดิสะท้อนกลบัมาพฒันาการเรียนรู้ของตนต่อไป

Source: http://www.youtube.com/watch?v=c_gibuFZXZw



กระบวนทศัน์ใหม่ในการวดัประเมินการเรียนรู้ (2)

•ลกัษณะของการวัดประเมินตามสภาพจริง
 ใช้วธีิการกระตุ้น/ท้าทายนิสิต/นักศึกษาให้ปฏิบตัิการหรือแสดงออกในสภาพการณ์จริง (Performance in the field)
ว่ามคีวามรู้/ความเข้าใจ ความสามารถ/ทกัษะ และอารมณ์/ความรู้สึก เพยีงใด อย่างไร
 ก าหนดโจทย์ ให้ปฏิบตัิหรือแก้ปัญหาโดยใช้กจิกรรมหรืองานทีอ่ยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง   
 ใช้เคร่ืองมอืและวธีิการวดัประเมนิทีห่ลากหลาย รวมทั้งสอดคล้องกบัลกัษณะผลการเรียนรู้ และบริบททีต้่องการวดั
ประเมนิ มากยิง่ขึน้ 

 ผลการวดัประเมนิท าให้ครูมสีารสนเทศเพือ่ใช้ตัดสินใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน มากขึน้
 มีกฎเกณฑ์ส าหรับใช้ในการวัดประเมิน (assessment rubrics) 
 เน้นให้ผู้เรียนสะท้อนผลการเรียนรู้และครูสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของตน (self reflection) จากสารสนเทศผล
การวดัประเมนิ

We do not learn from experience. We learn from reflecting on experience. John Dewey
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ให้พจิารณาการเลอืกซ้ือตั๋วรถไฟฟ้า BTS ของเด็กชายมานะ ที่ใช้เดินทางไปกลบัระหว่างบ้านที่สยาม และโรงเรียน
สาธิตฯ มศว ว่าควรจะเลอืกซ้ือตั๋วแบบใด

1. ตั๋วเทีย่วเดยีวราคา 25 บาท/เทีย่ว
2. ตั๋วเป็นสัปดาห์ใช้ได้ 10 เทีย่ว/สัปดาห์ ราคา 220 บาท/สัปดาห์

โดยทีป่กตเิยน็วนัพฤหัสบดแีละเช้าวนัศุกร์ คุณแม่ของเดก็ชายมานะจะมาธุระที่ มศว ประจ า ท าให้เด็กชายมานะติด
รถคุณแม่กลับบ้านได้  จากเงื่อนไขดังกล่าว ถ้าคุณผู้ชมเป็นเด็กชายมานะจะตัดสินใจเลอืกซ้ือตั๋วชนิดใด เพราะเหตุ
ใดให้บอกเหตุผลประกอบ

หมายเหตุ: ตวัอย่างน่ีเหมาะสมส าหรับผู้เรียนที่มีวถิชีีวติอยู่ในในเมืองขนาดใหญ่ เช่น กทม. เท่าน้ัน

กระบวนทศัน์ใหม่ในการวดัประเมินการเรียนรู้ (3) 
การก าหนดสถานการณ์จริงและจ าลอง (เสมอืนจริง) เป็นฐานเพือ่ให้ผู้เรียนตดัสินใจตอบ



หลกัการ 10 
ประการของการ
วดัประเมิน: การวดั

ประเมินเพือ่ 

การเรยีนรู ้การวดั

ประเมินผูเ้รยีนขณะ

เรยีนรู ้และการวดั

ประเมินการเรยีนรู ้

From: Department of Education and Training, Australia : 2002 , อา้งอิงในสมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2557,หนา้ 41)



ประเภทและลกัษณะของการวดัประเมินการเรียนรู้ 
ประเภทของการวดัประเมนิ 

(Types of assessment)
กระบวนทศัน์
(Paradigm)

จุดมุ่งหมายหลกั
(Main purpose)

จุดมุ่งเน้น 
(Focus)

การวดัประเมนิเพือ่การเรียนรู้ 
(Assessment For Learning):      

Formative assessment

สรรค์สร้างนิยม    
(Constructivism)  

เพือ่เข้าใจและปรับปรุง                               
การเรียนรู้ของผู้เรียน                                              

(ความแตกต่างระหว่างบุคคล) 

กระบวนการเรียนรู้                      
(พฒันา/ปรับปรุงการเรียนรู้)

การวดัประเมนิขณะเรียนรู้                
(Assessment As Learning): 

Formative assessment

พุทธิปัญญานิยม 
(Cognitivism) 

เพือ่พฒันาให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างอสิระ (Autonomous or 

independent learners)
(ส่วนบุคคล)

วธีิการเรียนรู้แบบก ากบัตนของ
ผู้เรียน  (ส่งเสริมการเรียนรู้
แบบก ากบัหรือน าตนเอง) 

การวดัประเมนิผลการเรียนรู้            
(Assessment Of Learning):  

Summative assessment

พฤติกรรมนิยม 
(Behaviorism) 

เพือ่ตรวจสอบการบรรลุเป้าหมาย
หรือวตัถุประสงค์การเรียนรู้

(แต่ละบุคคล)

ผลการเรียนรู้ 
(ตรวจสอบการเรียนรู้)

Berry (2008, pp. 9-11, อา้งอิงในสมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2557)



ผู้สอนก าลงัจะไปไหน (จะน าพาผู้เรียนไปทีใ่ด)
กลยุทธ์ที ่1: ให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจวสัิยทศัน์เกีย่วกบัเป้าหมายการเรียนรู้อย่างชัดเจน
กลยุทธ์ที ่2: แบ่งปันตวัอย่างและตวัแบบงานทีไ่ด้เรียนรู้ (ทั้งที่ดีและไม่ด)ี ให้ผู้เรียนทราบ

กลยุทธ์ของการวดัประเมินเพือ่การเรียนรู้

ผู้สอนอยู่ทีใ่ดในเวลานี ้ 
กลยุทธ์ที ่3: ให้สารสนเทศป้อนกลบั (Feedback) แก่ผู้เรียนอย่างสม า่เสมอ
กลยุทธ์ที ่4: สอนผู้เรียนตั้งเป้าหมายและประเมนิการเรียนรู้ของตนเอง

ผู้สอนจะสามารถจัดการเรียนรู้ไปสู่เป้าหมายดงักล่าวได้อย่างไร (จะปิดช่องว่างจุดเป้าหมายทีจ่ะไป-จุดทีอ่ยู่ปัจจุบนั)
กลยุทธ์ที ่5: ออกแบบบทเรียนทีเ่น้นเป้าหมายการเรียนรู้แบบแยกส่วน (มากกว่ารวมส่วนกนัอย่างหลากหลาย     

เป้าหมาย) ในแต่ละคร้ัง
กลยุทธ์ที ่6: สอนผู้เรียนให้ทบทวนผลงานการเรียนรู้แต่ละคุณลกัษณะในแต่ละเวลา
กลยุทธ์ที ่7: ปลูกฝังผู้เรียนให้คดิสะท้อนกลบั (ใคร่ครวญไตร่ตรอง) เพือ่ก ากบัติดตามเรียนรู้ของตนเองและ

แลกเปลีย่นเรียนรู้กบัผู้อืน่
Chappuis, 2009, p. 12;  Citing in Stiggins & Chappuis, 2012, p. 30 



หลกัการส าคัญให้สารสนเทศป้อนกลบั (Feedback) เพือ่พฒันาการเรียนรู้

• ใช้กฎเกณฑ์/แนวทางการให้คะแนน (Scoring rubrics or guidelines) เป็นแนวทางการให้สารสนเทศป้อนกลบัเพือ่ความชัดเจน

• เน้นการให้สารสนเทศป้อนกลบัเชิงเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน (มากกว่าการให้สารสนเทศป้อนกลบัเชิงเปรียบเทียบระหว่างผู้เรียนด้วยกนั)

• ส่งเสริมบรรยากาศในหมู่ผู้เรียนให้มีการวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์ มีการคดิใคร่ครวญทวนสอบความคดิและการเรียนรู้ของตนเอง และการยอมรับ
จุดจ ากดัที่ต้องพฒันาปรับปรุง

• ใช้ผลงานหรือทักษะจากการปฏิบัตงิานของผู้เรียนเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานแต่ละระดบัเพือ่บ่งช้ีข้อดแีละข้อจ ากดัในการเรียนรู้ของผู้เรียน

• ควรเกดิขึน้อย่างสม ่าเสมอตลอดกระบวนการเรียนรู้ (มิใช่เฉพาะตอนจบการสอนแต่ละหัวข้อ)

• ครู/อาจารย์และผู้เรียนต้องเข้าใจร่วมกนัว่าการให้สารสนเทศป้อนกลบัช่วยเอือ้อ านวยให้เกดิการเรียนรู้ ต้องเช่ือถอืและไว้วางใจระหว่างกนั 

• ควรรวบรวมและวเิคราะห์ข้อผดิพลาดส าคญั (Key errors) ที่เกดิจากการเรียนรู้ของผู้เรียนว่ามีอะไรบ้าง เกดิจากสาเหตุอะไร และจะให้
สารสนเทศป้อนกลบัอะไรเพือ่ช่วยให้ผู้เรียนหลกีเลีย่งข้อผดิพลาดเหล่าน้ัน (อาจกระท าผ่านกระบวนการวจิยัในช้ันเรียน) 

• ใช้กลยุทธ์การเสริมแรงทางบวกด้วยการส่ือสารให้ผู้เรียนรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) และรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) 
ในขณะให้สารสนเทศป้อนกลบัเพือ่พฒันาการเรียนรู้

• ส่ือสารด้วยถ้อยค าทางภาษาที่เข้าใจง่ายๆ ตรงประเดน็ที่ต้องพฒันาปรับปรุง และมีระดบัความยากง่ายเหมาะสม        (ไม่ง่ายเกนิไปจนขาดความ
ท้าทาย หรือยากเกนิไปจนเกดิความท้อแท้ !!!)



การวัดประเมินทกัษะ
การเรียนรู้ใน                
ศตวรรษที ่21

แบ่งปัน  
ใช้ส่ิงท่ีได้เรียนรู้เพ่ือช่วยเหลือ
บุคคล ชัน้เรียน ชมชนหรือ          

โลกอย่างไรบ้าง

ส ำรวจ   
เรียนรู้อะไรนอกเหนือจาก

บทเรียนบ้าง มีส่ิงใดท่ีท าผิดและ
เรียนรู้จาก ส่ิงผิดนัน้อย่างไร

สร้ำงสรรค ์  
มแีนวคดิ ความรู ้หรอืความ

เขา้ใจใหมอ่ะไรบา้ง ที่
สามารถน าเสนอได้

เรียนรู้
รู้อะไร และสามารถท าอะไร    

ได้บ้าง                         

กรอบแนวคดิการวดัประเมนิทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21
(ที่มา: อ้างองิจาก Reeves, 2010, p.312)

หมายเหตุ: เรียนรู้ (Learn) เขา้ใจ (Understand)
สร้างสรรค ์(Create) ส ารวจ (Explore)
และแบ่งปัน  (Share)

เข้ำใจ
หลกัฐานอะไรท่ีสามารถประยกุตก์าร

เรียนรู้ในขอบเขตการรู้คิดหน่ึง
ไปยงัท่ีคล้ายๆ กนั



ประเด็น การวัดประเมินในศตวรรษที่ 20 การวดัประเมินในศตวรรษที ่21
ความเป็น
มาตรฐาน
เดยีวกนั

เน้นเปรียบเทยีบระหว่างผู้เรียน ผู้เรียนต้องเข้าสู่
มาตรฐานการวดัประเมนิเดยีวกนั ผู้เรียนได้คะแนน
จากการจดจ าและท าตามกฎเกณฑ์ที่จัดวางไว้

เน้นสภาพการณ์แห่งความเป็นจริง เงือ่นไขการวดัประเมนิ
จึงผนัแปรได้ ผู้เรียนต้องใช้ความคดิ สร้างสรรค์ และ
โต้ตอบหาทางเลอืกหรือแก้ไขออกจากสถานการณ์ปัญหา
จริงๆ

ความลบัของการ
วดัประเมิน

ความเป็นธรรมพจิารณาจากการไม่มผู้ีเรียนใดล่วงรู้
ข้อสอบก่อนหน้า (ผู้เรียนสะสมความรู้และจดจ า
ได้มากกจ็ะท าข้อสอบได้มาก)

ความเป็นธรรมพจิารณาจากการทีผู้่เรียนได้เป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการวดัประเมนิ (ผู้เรียนรู้สึกท้าทายต่อการวดั
ประเมนิ กดดนัน้อยลงเพราะได้เตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้า)

ความร่วมมือของ
ผู้เรียนในการวดั
ประเมิน 

ความส าเร็จพจิารณาจากการเอาชนผู้เรียนคนอืน่ๆ 
(ผู้เรียนต้องท าข้อสอบด้วยความสามารถของตน
เพยีงล าพงั พึง่พาผู้อืน่ไม่ได้)

ความส าเร็จพจิารณาจากความพยายามของผู้เรียน
รายบุคคลและความร่วมมอืของกลุ่ม (ความสามารถของ
ผู้เรียนอย่างเดยีวยงัไม่เพยีงพอต่อการอยู่ในโลกยุคดจิิทอล)

จุดเน้นการวดั
ประเมิน

เน้นใช้การวดัประเมนิด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน 
(โดยเฉพาะแบบเลอืกตอบ) และมุ่งตัดสินผลของการ
เรียนรู้มากกว่าปรับปรุงวธีิการเรียนรู้ของผู้เรียน

เน้นใช้การวดัประเมนิแบบองิการปฏิบัติ และองิการ
แก้ปัญหา และในสภาพการณ์จริง (หรือในสถานการณ์
เสมอืนจริง) มากขึน้กว่าเดมิ



ลกัษณะของการวดัประเมนิการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21
• วดัประเมนิตัวแปรเชิงโครงสร้างแนวใหม่และโมเดล/ตัวแบบการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 การประสานพลงั
ความร่วมมอื และการแก้ปัญหา

• ให้สารสนเทศเพือ่การพฒันา เป็นประโยชน์ และเช่ือมโยงกบัแหล่งการเรียนรู้มากขึน้กว่าในอดตี
• เป็นพลวตั ปรับเหมาะ และตอบสนองต่อลกัษณะส่วนบุคคลของผู้เรียน (ในฐานะผู้ถูกวดัประเมนิ) 
• ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนทีม่คีวามต้องการพเิศษ เช่น ด้านสายตา หู และแขน/ขา
• เน้นใช้หลกัฐานแสดงการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางของการวดัประเมนิ
• เป้าหมายการรายงานผล -----> จะรายงานอะไรบ้าง 
• โมเดลหรือตัวแบบสมรรถนะของผู้เรียน (ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลกัษณะพงึประสงค์) ----> คะแนน
จากการวดัประเมินสะท้อนสมรรถนะอะไรของผู้เรียนบ้าง
• ตวัแบบหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ----> หลกัฐานเชิงประจักษ์อะไรบ้างที่สามารถใช้สรุปอ้างองิได้ 

• ตวัแบบภาระงาน ----> คุณลกัษณะส าคญัๆ ของภาระงานที่จะใช้ในการรวบรวมหลกัฐานเชิงประจักษ์มีอะไรบ้าง

• ภาระงาน ----> ภาระงานอะไรบ้างที่ควรมอบหมายให้ผู้เรียน (ที่มา: Paris, 2014, Sep. 3th)
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• ใช้สถานการณ์เป็นฐาน (เพือ่ให้บริบทการวดัประเมนิเป็นสภาพจริงมากขึน้)
• จดัเตรียมบริบทที่เป็นข้อความ รูปภาพ ภาพเคลือ่นไหว สถานการณ์จ าลองหรือเสมือนจริงในคอมพวิเตอร์
• ใช้ข้อสอบ (หรือเคร่ืองมือ/วธีิการอืน่ๆ ) หลายข้อ (หรือประเดน็) ในสถานการณ์เดยีวกนั
• เปิดโอกาสให้ใช้กระบวนการซับซ้อน เช่น การสืบค้น การวเิคราะห์ และการสังเคราะห์สารสนเทศ
• สะท้อนความก้าวหน้าของการเรียนรู้ในส่ิงที่ถูกประเมิน 

• เน้นวดัประเมนิทกัษะด้านการพูดและสนทนามากขึน้  (นอกจากการเขยีนตัวอกัษร)
• การให้ค าอธิบายเหตุการณ์ส าหรับครูและผู้เรียน
• ความชัดเจนและความคล่องแคล่วในการพูดของครูภาษาต่างประเทศ
• การสนทนาของบุคคลจริงๆ หรือตวับุคคลจ าลอง

• ตรวจให้คะแนนและรายงานผลคะแนนอตัโนมตัิด้วยคอมพวิเตอร์ (เช่น Tablet & Labtop)  
• ใช้การตรวจให้คะแนนแบบอตัโนมัตสิ าหรับค าตอบที่มีรูปแบบซับซ้อน และการสนทนากบัตวัตนจ าลอง เช่น e-rater 
ตรวจข้อสอบความเรียง; c-rater ตรวจข้อสอบแบบเตมิค า; SpeechRater ตรวจการพูดอย่างเป็นธรรมชาต;ิ 
m-rater ตรวจการใช้สัญลกัษณ์ รูป และแผนภาพทางคณติศาสตร์ (ที่มา: Paris, 2014, Sep. 3th)



• บริบทหรือเงือ่นไขการวดัประเมินผนัแปรได้ (มากกว่าการอยู่ภายใต้เพยีงมาตรฐานเดยีว)

• สภาพการประเมินสอดคล้องกับ “โลกความเป็นจริง” (Real world situation) 

• เน้นการวดัประเมินกระบวนการและผลผลิตของการท าโครงการ (Projects) หรืองาน (Tasks) ที่ก าหนดให้ปฏิบัติ 
(Project/Task-Based learning)

• เน้นน าผลการวดัประเมินเป็นสารสนเทศป้อนกลบัไปสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งของผู้เรียนและผู้สอน

• เน้นวดัประเมินและรายงานผลการประเมินการเรียนรู้ในรูปทีมงาน (Team results) (มากกว่ารายบุคคลรายบุคคล)

• เปิดเผยขอบข่ายเนือ้หาและเกณฑ์การวดัประเมินกว้างๆ ให้ผู้เรียนทราบ (มากกว่าปกปิดไว้เป็นความลับ) 

• สนับสนุนให้ผู้เรียนประเมินกระบวนการและผลการเรียนรู้ของตนเอง (Self-assessment) 

การวดัประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในโลกศัตวรรษที่ 21

(Reeves, 2010; Shepard et. al., 2005)

กลยุทธ์ของการวดัประเมนิเพือ่การเรียนรู้



กลยุทธ์ของการวดัประเมนิเพือ่การเรียนรู้ 
การวดัประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในโลกศตวรรษที ่21

• การสร้างสรรค์ (ริเร่ิมความคดิใหม่ ผสมผสานความคดิใหม่กบัความคิดเดมิ ประยุกต์ความคดิใหม่กบัสถานการณ์จริง)

• การคดิอย่างมวีจิารณญาณ (คดิใคร่ครวญไตร่ตรอง คดิแก้ไขปัญหา สังเคราะห์สารสนเทศ และท าความเข้าใจความหมายโดยนัย )

• การท างานเป็นทีม (ท าหน้าทีต่ามบทบาทในทมีอย่างเต็มศักยภาพ เคารพสมาชิกในทมี  และกระตุ้น/สร้างแรงจูงใจสมาชิกในทมี)

• การส่ือสารอย่างมปีระสิทธิภาพ (ส่ือสารประเภทต่างๆ อย่างมปีระสิทธิภาพ ส่ือสารกบัผู้รับสารทีห่ลากหลายด้วยหลายรูปแบบ )

• การรู้สารสนเทศและดจิิทอล (เข้าถึงและค้นหาสารสนเทศ วิเคราะห์และประเมนิค่าของสารสนเทศ ใช้และจัดการสารสนเทศ 
ประยุกต์ใช้สารสนเทศอย่างมปีระสิทธิภาพ)

• ความเป็นพลเมืองด ี(ความรู้เกีย่วกบัความเป็นพลเมอืง เข้าร่วมกระบวนการพลเมอืง ปฏิบตัิและจัดการการเปลีย่นแปลง เคารพ
ผู้อืน่ มคุีณธรรมจริยธรรม)

• ทกัษะชีวติ (เรียนรู้แบบก ากบัตนเอง บริหารจัดการเวลา ก าหนดเป้าหมาย ปรับตัวและยดืหยุ่น)
(ที่มา: Paris, 2014, Sep. 3th)



ผลการเรียนรู้ทีว่ดัประเมนิการเรียนรู้
• 1. Cognitive skills: nonroutine problem solving, 

critical thinking, systems thinking 2. Interpersonal 
skills: complex communication, social skills, 
teamwork, cultural sensitivity, dealing with 
diversity 3. Intrapersonal skills: self-management, 
time management, self-development, self-
regulation, adaptability, executive functioning 

หลกัการตั้งค าถามเพือ่วดัประเมนิการเรียนรู้
• เน้นตั้งค าถามที่ต้องการค าตอบแบบให้เหตุผล
• ค าถามเชิงวเิคราะห์
• ค าถามเชิงสังเคราะห์
• ค าถามเชิงเปรียบเทียบ
• ค าถามเชิงจ าแนก
• ค าถามเชิงประเมิน
• ค าถามนิรนัยและอุปนัย

หลกัการตั้งค าถามเพือ่วดัประเมนิการเรียนรู้ (ต่อ)
• เน้นตั้งค าถามทีก่ระตุ้นการคดิและสนับสนุนการเรียนรู้
• ค าถามทีช่่วยให้ผู้เรียนตั้งข้อสังเกตและเรียนรู้
• ค าถามทีช่่วยให้ผู้เรียนถ่ายโยงการเรียนรู้
• ค าถามทีช่่วยให้ผู้เรียนยนืยนั/ตรวจสอบส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้
• ค าถามทีช่่วยท าให้ผู้เรียนก ากบั/ควบคุมตนเอง

• เน้นตั้งค าถามแบบลุ่มลกึและเช่ือมโยงสาระเดยีวกนั
• เช่น ตั้งค าถามเกีย่วกบัการอ่านหนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษ 
(อ่านเข้าใจเร่ืองราวได้มากน้อยเพยีงใด มคี าศัพท์ง่ายหรือยาก
ต่อการเข้าใจบ้าง ผู้เขยีนมกีลยุทธ์ในการเสนอเร่ืองราวอย่างไร 
เรียนรู้อะไรบ้างจากเร่ืองราวทีอ่่าน และโดยภาพรวมแล้วชอบ
เร่ืองทีอ่่านหรือไม่ อย่างไร)

• กระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งค าถามด้วยตนเองเพือ่สะท้อนกลบัความคดิ
ของตนเอง

กลยุทธ์ของการวดัประเมินทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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สรุป
การวดัประเมินทกัษะ

การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

หลกัสูตร การจัดการเรียนการสอน 
และการวดัประเมินต้องไปด้วยกัน

วดัประเมินว่าผู้เรียนเรียนดอีย่างไร 
รวมทั้งรู้และท าอะไรได้บ้าง

ใช้เทคนิคและเคร่ืองมือ
การวดัประเมินหลากหลาย

ครูมีสารสนเทศป้อนกลบัช่วย         
พฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน

เน้นการวดัประเมินที่
สัมพนัธ์กบัสภาพความเป็นจริง

ครูใกล้ชิดและละเอยีดถ่ีถ้วน
ในการวดัประเมินผู้เรียนมากขึน้



แนวทางการประเมินการเรียนรู้ทีม่ีคุณภาพ 

2. เป้าหมายการวดั
ประเมินชัดเจน

วดัประเมนิอะไร เป้าหมาย 
ชัดเจนต่อผู้สอนและผู้เรียน

หรือไม่ 
1. จุดมุ่งหมายการวดั
ประเมินชัดเจน               

วดัประเมนิท าไม ใครจะใช้ผล
วดัประเมนิ ผู้เรียนเป็นผู้ใช้

ด้วยหรือไม่

3.1 เคร่ืองมือ-วธีิการ
วดัประเมินสอดคล้อง
กบัเป้าหมายการเรียนรู้

& จุดมุ่งหมายการประเมิน          
วดัประเมนิอย่างไร เคร่ืองมอื

วธิีการใด & มคุีณภาพ            
หรือไม่

5. ส่ือสารมีประสิทธิผล 
รายงานผลบรรลจุุดมุ่งหมาย
ตอบสนองความจ าเป็น
ของผู้เรียน & ผู้เกีย่วข้อง

3.2 เลอืกตวัอย่างภาระ
งาน/กจิกรรมที่จะ          

วดัประเมินเหมาะสม                          
ผู้เรียนมบีทบาทอะไรและมี
หลกีเลีย่งความล าเอยีง

หรือไม่ อย่างไร

3.ออกแบบ
วดัประเมินที่ดี

ดดัแปลงจาก Stiggins & Chappuis, 2012, p.24)



กระบวนการวดัประเมินการเรียนรู้ในช้ันเรียน

กระบวนการวัดประเมินในช้ันเรียน
• วางแผน
• ท าความเข้าใจบริบทการเรียนรู้ที่จะวดัประเมิน
• ก าหนดจดุมุ่งหมายการวัดประเมินและใช้ผลการวัดประเมิน
• ก าหนดเป้าหมาย/ผลการเรียนรู้ที่จะวัดประเมิน
• เลือกเคร่ืองมือ/วิธีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และเกณฑ์
มาตรฐานคณุภาพ

• ลงมือวัดประเมิน (รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ)
• ลงมือรวบรวม (ตระหนักต่อจรรยาบรรณ)

• รายงานผล
• วเิคราะห์และตคีวามข้อมูลสารสนเทศ

• รายงานผลและพฒันาการเรียนการสอน

แผนภาพกระบวนการวดัประเมนิในช้ันเรียน

http://www.utexas.edu/academic/diia/assessment/iar/teaching/



การเลอืกเคร่ืองมือ/วธีิการวดัประเมนิการเรียนรู้ 

จาก (Stiggins & Chappuis, 2012,p. 78)เหมาะสมหมายเหตุ:



แนวทางการวดัประเมินทกัษะพทุธิพสัิยในศตวรรษที ่21

http://softchalkcloud.com/lesson/files/8wXSLynRaeBOP6/Lear
ning_Outcomes_Lesson_print.html

http://softchalkcloud.com/lesson/files/8wXSLynRaeBOP6/Learning_Ou
tcomes_Lesson_print.html



From: ดดัแปลงจาก Sallee (2012, June) http://suzanne-sallee-iachieve.blogspot.com/2011/08/mobile-learning-and-blooms-taxonomy.html

Advanced 
Reasoning

Higher-
order 

Thinking 
Skills

Basic

การวดัประเมนิทกัษะพุทธิพสัิย/พุทธิปัญญา (Cognitive Skills/Intellectual skills)

http://suzanne-sallee-iachieve.blogspot.com/2011


ตัวอย่าง: การวดัประเมินการเรียนรู้ในอนาคต (1)
(การวดัประเมินโดยใช้เกมและการก าหนดสถานการณ์เป็นฐาน)

แบบทดสอบโดยใช้เกม แบบทดสอบใช้สถานการณ์เป็นฐาน



Darling-Hammond (2011 ; https://vimeo.com/40895671)

ตัวอย่าง: การวดัประเมนิการเรียนรู้ในอนาคต (2)
(การวดัประเมินโดยใช้เกมและการก าหนดสถานการณ์เป็นฐาน)



Darling-Hammond (2011; https://vimeo.com/40895671)

ตัวอย่าง: การวดัประเมนิการเรียนรู้ในอนาคต (3)
(การวดัประเมินโดยใช้เกมและการก าหนดสถานการณ์เป็นฐาน)



Darling-Hammond (2011; https://vimeo.com/40895671)

ตัวอย่าง: การวดัประเมนิการเรียนรู้ในอนาคต (3)
(การวดัประเมินโดยใช้เกมและการก าหนดสถานการณ์เป็นฐาน)



Darling-Hammond (2011; https://vimeo.com/40895671)

ตัวอย่าง: การวดัประเมนิการเรียนรู้ในอนาคต (4)
(การวดัประเมินโดยใช้เกมและการก าหนดสถานการณ์เป็นฐาน)



ตัวอย่าง: การวดัประเมินการเรียนรู้ในอนาคต (5)
(การรวมพลงัการตอบค าถามในการวดัประเมนิผู้เรียนหลายบุคคล)

From: http://www.ets.org/research/topics/reading_for_understanding/assessments/gisa_samples/



ตัวอย่าง: การวดัประเมินการเรียนรู้ในอนาคต (6) 
(การวดัประเมนิการพูดภาษาองักฤษ และการประเมนิผลย่อยคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา)

Source: http://www.youtube.com/watch?v=m1m2bYeIEqo Source: http://www.youtube.com/watch?v=t1o_enYrL-s



การก าหนดระดับขั้นการเรียนรู้ด้านพุทธิพสัิยทีว่ดัประเมิน

• กรณศึีกษา : Assessment For Learning in KS3/4 Science - Anita and Biology- 16 February 2008

ที่มา : http://archive.teachfind.com/ttv/www.teachers.tv/videos/assessment-for-learning-in-ks3-ks4-science-anita-and-biology.html

เร่ิมจากง่าย/เป็นรูปธรรม
-ระดบัล่าง 

ไปหายากหรือซับซ้อน/นามธรรม
-ระดบับน



ตัวอย่าง: ข้อสอบวัดสามารถวเิคราะห์เชิงตัวเลขและสถิติ
(0000). ถ้าค่าเฉลีย่ (Arithmetic mean) ของ t และ t+ 2 คอื x 
และค่าเฉลีย่ของ t และ t - 2 คอื y แล้ว ค่าเฉลีย่ของ x และ y มี
ค่าเท่าไร

ก. 1
ข. t/2
ค. t
ง. t + t/2
จ. 2t

หมายเหตุ: เฉลย (ค) เน่ืองจาก Mean =  𝑿

𝑵
; 𝒙 = 𝒕 + 𝟐 และ 𝒚 =

𝒕 − 𝟐 ดงันัน้𝑴𝒆𝒂𝒏 xy =  2t/2 = t

ตัวอย่าง: ข้อสอบวัดความสามารถในการวเิคราะห์ความเพยีงพอ
ของข้อมูล (Data sufficiency)

ก. เพยีงข้อความ (1) เท่าน้ันที่เพยีงพอ 
ข. เพยีงข้อความ (2) เท่าน้ันที่เพยีงพอ  
ค. ทั้ง 2 ข้อความร่วมกนัจงึจะ เพยีงพอ
ง. ข้อความใดข้อความ หน่ึงกเ็พยีงพอ
จ. ทั้ง 2 ข้อความร่วมกนักย็งัไม่เพยีงพอ

(000). พืน้ทีผ่วิน า้ในตู้ปลารูปส่ีเหลีย่มผนืผ้าขนาด 25 ตารางเซ็นติเมตรเลีย้งปลาได้ 1 
ตัว ตู้ปลานีส้ามารถเลีย้งปลาได้มากทีสุ่ดกีต่ัว

(1). ขอบของตู้ปลามคีวามยาว 50, 32, และ 20 ซ.ม.

(2). ตู้ปลานีส้ามารถบรรจุน า้ได้สูงถงึ 30 ซ.ม.

หมายเหตุ: เฉลย (จ) เน่ืองจากไม่ทราบความกว้าง x ยาว ทีแ่น่ชัด 
เพราะพืน้ทีผ่วิต่อปลา 1 ตัว อาจเป็น (50 x 20) หรือ (32 x 20) ทั้งนีก้าร
ทราบ (2) ระบุน า้เติมในตู้ได้สูง 30 ซ.ม. ดังน้ัน ความลกึจะต้องไม่ใช่
20 ซ.ม. และทราบ (1) ความยาว 3 ด้าน ไม่เพยีงพอต่อการตอบค าถาม

การวดัประเมินพุทธิพสัิย/ทักษะพสัิย: ความรู้และทกัษะทางปัญญา (การคดิขั้นสูง)
แนวทางการวดัประเมินด้วยแบบทดสอบแบบเลอืกตอบ

KEY
KEY



การวดัประเมินพุทธิพสัิย/ทักษะพสัิย: ความรู้และทกัษะทางปัญญา (การคดิขั้นสูง)
แนวทางการวดัประเมินด้วยการปฏิบัต ิ(ก าหนดภาระงานและให้คะแนนตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แบบขั้นบันได)



ตัวอย่าง: ข้อสอบ PISA 2012 วดัความสามารถในการแก้ปัญหา



ที่มา: Brown wth Bull & Pendlebury (1997, p.105, 159)

ตัวอย่าง: แบบประเมินความสามารถในการส่ือสาร 
(การพูดและเขียน)

แบบประเมินการน าเสนอและอภปิรายผลงานวจิยัในที่ประชุม

แบบประเมินการเขียนรายงานการทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร 

การวัดประเมินทักษะพสัิย: ทกัษะการส่ือสาร และการใช้ ICT
แนวทางการวดัประเมินตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้



• มาตรประเมนิค่าการกล่าวสุนทรพจน์/ค าบรรยาย/ค าปราศรัย
• ค าช้ีแจง: โปรดประเมินความสามารถการกล่าวสุนทรพจน์ โดยท าเคร่ืองหมาย ที่จุดใดๆ บนช่วงแสดงลกัษณะของการกล่าวสุนทรพจน์ พร้อมทั้ง 
กรอกรายละเอยีดในช่องคดิเห็นเพิม่เตมิเพือ่ช่วยให้เข้าใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมการกล่าวสุนทรพจน์ของนิสิต/นักศึกษาได้ชัดเจนยิง่ขึน้

ก.ด้านเนือ้หาสาระและการล าดบัความ

การวัดประเมินทักษะพสัิย: ทกัษะการส่ือสาร และการใช้ ICT
แนวทางการวดัประเมินตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้(๖)



51

ประเดน็การประเมิน
ระดบัคะแนน

น า้หนัก
4 3 2 1

การใช้ภาษา ส่ือความหมาย
เข้าใจได้ชัดเจน
และออกเสียง
อกัขระได้ถูกต้อง
สมบูรณ์ทุกจุด

ส่ือความหมาย
เข้าใจชัดเจน แต่
ยงัออกเสียง
อกัขระไม่ถูกต้อง
บางจุด

ส่ือความหมาย
เข้าใจ แต่ออก
เสียงอกัขระไม่
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ และส่ือสาร
วกวนบางจุด

ส่ือความหมาย
ไม่เข้าใจ พูด
วกวนมาก และ
ออกเสียง
อกัขระไม่
ถูกต้อง

25

การวดัประเมินพุทธิพสัิย/ทักษะพสัิย: ทักษะการส่ือสาร



ค ำน ำ
(Introduction)

เนื้อเรือ่ง
(Body) 

สรุป
(Conclusion)

ภำษำ
(Language)

(ดีเลศิ)
(Exemplary)

Contains a well-
developed thesis 
statement that 
outlines the 
development of the 
essay

Body paragraphs 
provide clear 
details that 
develop the thesis; 
transitions are 
used throughout

Extends the 
thesis in some 
way

Language is 
consistently clear with 
few, if any errors; 
contains variety in 
sentence patterns and 
control of verb tenses.

พอใช้
(Acceptable)

Contains a thesis 
statement; may 
lack a controlling 
idea or organizing 
pattern 

Body paragraphs 
contain details; use 
of transitions may be 
sporadic.

Restates the 
thesis but may 
not offer 
concluding 
question or 
extension.

Language is 
comprehensible; errors 
do not distract reader; 
may lack sentence 
variety; control of verb 
tenses may be 
inconsistent 

ต้องปรบัปรุง
(Unacceptable)

Thesis statement 
may be vague or 
missing

Details may be 
missing, vague,  or 
irrelevant; few 
transitions are used

No conclusion 
evident; student 
stops writing 
without coming 
to a conclusion

May contain frequent or 
serious errors that 
distract reader; 
sentence patterns may 
not vary; control of verb 
tenses may be weak.

มิติ/เกณฑ์

สเกล

การวัดประเมินทกัษะพุทธิพสัิย: ทกัษะการส่ือสารและการใช้ ICT
แนวทางการวดัประเมนิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

การเขยีนเรียงความของผู้เรียน 



การใหค้่าแฟ้มสะสมผลงาน (2)

ตัวอย่าง: เกณฑ์/มาตรฐาน
• การพจิารณาแฟ้ม คณะกรรมการจะท าการประเมนิแฟ้มด้วยเกณฑ์ 4 ข้อ (ข้อ

ละ 5 คะแนน) รวม  20 คะแนน  โดยแต่ละคนต่างพจิารณาแล้วน าคะแนนมา
สรุปร่วมกนั  โดยมเีกณฑ์การตัดสิน คอื
คะแนน  18 - 20 หมายถึง  ดีเลศิ
คะแนน  15 - 17 หมายถึง  พอใจ
คะแนน  12 - 14 หมายถึง  ค่อนข้างพอใจ
คะแนนต ่ากว่า 12 หมายถึง  ปรับปรุง

การเลอืกตัวอย่างงาน/กจิกรรมการเรียนรู้และการ
ทดสอบด้วยวาจาเพือ่ประเมนิค่าแฟ้มสะสมงาน

• สาระการเรียนรู้ ภาระงาน หรือกจิกรรมหลกัจ านวนมาก จะต้อง
สุ่มหรือเจาะจงเลอืกมาเป็นตวัอย่างเพือ่ท าการวดัประเมิน

• สาระการเรียนรู้ ภาระงาน หรือกจิกรรมหลกัที่ท าการวดั
ประเมินจะต้องเป็นตวัแทนที่ดขีองมวลสาระการเรียนรู้ ภาระ
งาน หรือกจิกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดที่นิสิต/นักศึกษาต้องเรียนรู้

• การสอบปากเปล่าแฟ้มสะสมงาน นิสิต/นักศึกษาผู้รับการ
ประเมินเลอืกแฟ้มที่ตนพอใจประมาณคร่ึงหน่ึงของแฟ้ม
ทั้งหมดมาใช้ในทดสอบด้วยวาจา โดยมีขั้นตอนน าเสนอ ดงันี้
1.  ผู้เรียนน าเสนอ 5 - 7 นาที
2.  คณะกรรมการทดสอบซักถาม
3.  ผู้ถูกประเมินออกจากห้องทดสอบ
4.  คณะกรรมการทดสอบอภิปรายและ  ปรึกษาเกีย่วกบัผลการ
ทดสอบปากเปล่า

Criteria 1 2 3
Number of 

Sources 1-4 5-9 10-12

Historical 
Accuracy

Lots of historical 
inaccuracies Few inaccuracies No apparent 

inaccuracies

Organization
Can not tell from 

which source 
information came

Can tell with difficulty 
where information 

came from

Can easily tell which 
sources info was 

drawn from

Bibliography
Bibliography 

contains very little 
information

Bibliography contains 
most relevant 
information

All relevant 
information is 

included

ทีม่า: ดดัแปลงจาก jfmueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/rubrics.htm

การวดัประเมนิทกัษะพุทธิพสัิยพสัิย: ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้ ICT
แนวทางการวดัประเมนิโดยใช้แฟ้มแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ (Portfolio assessment)



http://softchalkcloud.com/lesson/files/8wXSLynRaeBOP6/Learning_Outco
mes_Lesson_print.html

ความหมาย แนวคดิและหลกัการวดัประเมนิด้านจติพสัิย/ทักษะพสัิยในศตวรรษที่ 21 (1)
o ทักษะระหว่างบุคคล 

(Interpersonal skills)
o ทักษะภายในบุคคล 

(Intrapersonal skills)

http://softchalkcloud.com/lesson/files/8wXSLynRaeBOP6/Lear
ning_Outcomes_Lesson_print.html



ความหมาย แนวคดิและหลกัการวดัประเมินทกัษะระหว่างบุคคลและทกัษะภายในบุคคล

• คุณธรรม จริยธรรม คอื อะไร
 “คณุธรรม” (Moral/Virtue) = คณุ + ธรรมะ คอื คุณงาม

ความดอีนัเป็นธรรมชาติ ก่อให้เกดิประโยชน์สุขทั้งต่อตนเอง ผู้อืน่ 
และสังคมโดยรวม กล่าวโดยสรุปรวมแล้วกค็อื สภาพคุณงามความ
ด ี(คุณธรรมเป็นหลกัแห่งความคดิดทีีเ่ป็นตัวก าหนดให้ประพฤติด)ี 
 “จริยธรรม” (Ethics) = จริย + ธรรมะ คอื ความประพฤติ

อนัเป็นธรรมชาติจากคุณธรรมในตนเอง  ก่อให้เกดิความสงบ เป็น
ระเบยีบเรียบร้อยในชุมชนและสังคม กล่าวโดยสรุปรวมแล้วกค็อื 
ข้อควรประพฤติปฏิบตัิ (จริยธรรมเป็นข้อบญัญตัิแห่งความ
ประพฤติอนัดงีาม)

• การวดัประเมินคุณธรรม จริยธรรม ถือเป็นการวดัประเมิน
ทางด้านจิตพสัิย (Affective domain) (เพราะเกีย่วข้องกบั
การให้คุณค่า เจตคต ิความเช่ือ จิตนิสัยและบุคลกิภาพ)

• คุณธรรม จริยธรรม เป็นจิตลกัษณะที่เป็นนามธรรมสูง จึง
ยากต่อการนิยามและการวดัประเมินได้อย่างเที่ยงตรงและ
เช่ือถือได้ภายในเวลาจ ากดั (แตกต่างจากการวดัประเมิน
ด้านพทุธิพสัิยหรือการรู้คดิ  (Cognitive domain) หรือด้าน
การปฏิบัต ิ(Psychomotor domain))

• ควรใช้หลายเคร่ืองมือและวธีิการประกอบกนั (Multiple 
tools and procedures)

• ควรใช้หลายแหล่งให้ข้อมูลสารสนเทศ (Multiple sources
of data/information) เช่น จากเพือ่น ญาติ และอาจารย์คน
อืน่



ความหมาย แนวคดิและหลกัการวดัคุณลกัษณะจติพสัิย/ทักษะพสัิย (2)

• ควรวดัประเมนิหลายคร้ัง หลายเวลา และสถานทีแ่ละ
หลายเหตุการณ์ (โดยด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ทั้งแบบมี
ส่วนร่วม/รู้ตัว และไม่มส่ีวนร่วม/ไม่รู้ตัว)

• ค านึงถึงปัจจัยและบริบททีเ่กีย่วข้องกบัการวดัประเมนิ 
เช่น อายุ เพศ ศาสนาและวุฒิภาวะของผู้ได้รับการวดั
ประเมนิ รวมทั้งสถานที ่บรรยากาศและวฒันธรรมความ
เช่ือของบุคคลในชุมชนและสังคมโดยรอบ

• ควรใช้ผลการวดัประเมนิด้วยแบบวดัคุณธรรม 
จริยธรรม (การวดัทางอ้อม) เป็นข้อมูลพืน้ฐาน ก่อนใช้
วธีิการอืน่ๆ เช่น การสังเกตและการสัมภาษณ์เพื่อ
ประกอบการพจิารณาผลการประเมนิค่าคุณธรรม 
จริยธรรม

• ควรใช้วธีิการวดัประเมินเชิงธรรมชาติ (ไม่รบกวน
หรือแทรกแซงความเป็นปกติในวถิีการเล่าเรียนและ
การด าเนินชีวติประจ าวนัของผู้เรียน) (Unobtrusive 
assessment) เช่น การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือ
การเกบ็ร่องรอยหลักฐาน ได้แก่ ทะเบียนประวตัิ
จดหมาย สมุดบันทึก/อนุทิน ตารางเรียนและการใช้
เวลาว่าง การปกฏิบัติงานในช้ันเรียนเป็นต้น 

• ผู้วดัประเมินจะต้องพยายามควบคุมความล าเอยีงจาก 
“รอยพมิพ์ใจ” (ในรูปร่างหน้าตา กริิยา สติปัญญา 
ฯลฯ)  ที่มีต่อผู้เรียน ให้เข้ามามีอทิธิพลต่อการวดั
ประเมิน (Halo effect) จนขาดความเที่ยงตรงและ
เช่ือมั่นได้





ที่มา: Koenig (2011)-Rapporteur of National 
Research Council
http://www.sri.com/sites/default/files/publica
tions/imports/21st_century_skills.pdf 



ทีม่า: Koenig (2011)-Rapporteur of National 
Research Council
http://www.sri.com/sites/default/files/publications/
imports/21st_century_skills.pdf 



ทีม่า: Koenig (2011)-Rapporteur of National Research Council
http://www.sri.com/sites/default/files/publications/imports/21st_century_skills.pdf 



แนวทางการวดัประเมินทกัษะระหว่างบุคคล
ทีม่า: Koenig (2011)-Rapporteur of National Research Council
http://www.sri.com/sites/default/files/publications/imports/21st_century_skills.pdf 



แนวทางการวดัประเมนิทกัษะระหว่างบุคคล
ทีม่า: Koenig (2011)-Rapporteur of National Research Council
http://www.sri.com/sites/default/files/publications/imports/21st_century_skills.pdf 



ตวัอย่าง : การวดัประเมินทักษะภายในบุคคล
ที่มา: Koenig (2011)-Rapporteur of National Research Council
http://www.sri.com/sites/default/files/publications/imports/21st_century_skills.pdf 



แนวทางการวดัประเมินผลการเรียนรู้ด้านจิตพสัิย 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ
(โดยประเมนิด้วยกลุ่มเพือ่น)

• การสังเกตของครู
• ข้อด ี: เป็นธรรมชาติ /เห็นอวจันภาษา
• ข้อจ ากดั: อาจล าเอยีง/ใช้เวลามาก

• การประเมนิโดยกลุ่มเพือ่น
• ข้อด ี: ง่ายต่อการด าเนินการ
• ข้อจ ากดั: อาจล าเอยีง/ยากต่อการให้คะแนนและ
แปลความหมาย

• การรายงานตนเองของผู้เรียน (นิสิต/นักศึกษา)
• ข้อด ี: ง่ายต่อการด าเนินการและให้คะแนน /ง่ายต่อ
การเกบ็เป็นความลบั

• ข้อจ ากดั: อาจล าเอยีง/ตอบตามความคาดหวงัของ
สังคม/อาจไม่ตั้งใจตอบ

ตัวอย่าง: แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุ่มโดยเพือ่นสมาชิก



วธีิการวดัประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการตระหนักรู้และรับผดิชอบ: การสังเกตพฤติกรรม                              
(การวดัประเมินทางตรง) (๕)

• อาจารย์ตั้งกฎกตกิาการเรียนรู้ภายในช้ันเรียน ดงันี้
• น าวสัดุอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพวิเตอร์พกพา 
(Notebook) เคร่ืองเขยีน หนังสือเรียน มาทุกคร้ัง

• อ่านหนังสือเรียน/เอกสารที่ก าหนดให้มาก่อน
ล่วงหน้า

• ท าการบ้านหรืองานที่มอบหมายให้ท าอย่าง
ครบถ้วน

• แต่งกายถูกตามระเบียบของมหาวทิยาลยั
• ไม่ทิง้ขยะหรือน าเคร่ืองดืม่/อาหารเข้ามาใน
ห้องเรียน

• เวลาเรียน ระยะเวลา 15 สัปดาห์

• ผู้วดัประเมิน คอื อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวชิา โดยใช้
การสังเกตแบบมีโครงสร้างรวบรวมข้อมูล

ที่ พฤติกรรมความมวีนัิย
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 1

คร้ังที.่.. รวมปฏบิัติ ไม่
ปฏบิัติ

ปฏบิัติ ไม่
ปฏบิัติ

1 เข้าเรียนตรงเวลา

2 น าหนังสือมาเรียนด้วยทุกคร้ัง

3 ท าแบบฝึกหัดและงานทีก่ าหนดให้
ครบถ้วน

4 จัดเก้าอี/้โต๊ะทีน่ั่งให้อยู่เป็นแถว
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคร้ัง

5 ไม่พูดคุยส่งเสียงดงัรบกวนเพือ่น
ในขณะเล่าเรียน



วธีิการวดัประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม: การสังเกตพฤติกรรม                              
(การวัดประเมินทางตรง) (๖)

คุณธรรมจริยธรรม (พฤติกรรมบ่งช้ี)
ผลการประเมนิ

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด

1. มวีนัิย (มีความตรงต่อเวลา ประพฤตปิฏิบัตตินอยู่ในขอบเขต กฎ 
ระเบียบข้อบังคับของคณะ มหาวทิยาลยั สถาบัน องค์กร โดยยนิดีปฏิบัติ
ตามด้วยความเตม็ใจและตั้งใจ มีวนัิยทั้งต่อตนเอง ชุมชนและสังคม) 
2. ซ่ือสัตย์ (มีพฤตกิรรมอย่างตรงไปตรงมา ไม่พูดปด/บิดเบือน กล่าว
ตรงกบัความเป็นจริงทั้งต่อหน้าและลบัหลงั ซ่ือตรงต่อหน้าที่และวชิาชีพ 
รับรู้หน้าที่ของตนเอง และประพฤตปิฏิบัตอิย่างเตม็ที่และถูกต้อง) 

3. ใฝ่เรียนรู้ (ใจจดจ่อ/ขยนัหมัน่เพยีรเรียนรู้ ควบคุม/ก ากบัตนใน
การเรียนรู้ต่อเน่ือง ประเมนิเพือ่พฒันาการเรียนรู้ของตนเอง เลอืก
แหล่งความรู้/ตัวแบบอย่างทีด่ ีและน าความรู้มาประยุกต์ใช้พฒันา
งานทีรั่บผดิชอบ )



วธีิการวดัประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม: การสังเกตพฤติกรรม                              
(การวดัประเมนิทางตรง) (๗)

คุณธรรม
จริยธรรม

ผลการประเมนิ
มากทีสุ่ด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยทีสุ่ด (1)

1. มวีนัิย

สามารถเป็นแบบอย่างทีด่ีด้าน
ตรงต่อเวลา ประพฤติตนใน
ขอบเขต กฎ ระเบียบข้อบังคบั
ของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร 
โดยยนิดีปฏบิัติตามอย่างเต็มใจ
และตั้งใจ มวีนัิยทั้งต่อตนเอง
และสังคม 

ตรงต่อเวลา ประพฤติตนอยู่ใน
ขอบเขต กฎ ระเบียบข้อบังคบั
ของสถานศึกษา สถาบัน 
องค์กร โดยยนิดีปฏบิัติตาม
อย่างเต็มใจและตั้งใจ มวีินัยทั้ง
ต่อตนเองและสังคม

ตรงต่อเวลา ปฏบิัติตนใน
ขอบเขต กฎ ระเบียบ
ข้อบังคบัของสถานศึกษา
สถาบัน องค์กร แต่ปฏบิัติ
ตามอย่างไม่เต็มใจและไม่
ตั้งใจนัก

ประพฤติปฏบัิติตนอยู่ใน
ขอบเขต กฎ ระเบียบ
ข้อบังคบัของสถานศึกษา 
สถาบัน องค์กร แต่ปฏบิัติ
ตามอย่างไม่เต็มใจและไม่
ตั้งใจ ไม่มคีวามตรงต่อ
เวลา และกล่าวบิดเบือน

ไม่มคีวามตรงต่อเวลา
กล่าวบิดเบือนบ่อยคร้ัง
และไม่ประพฤติปฏบิัติ
ตนอยู่ในขอบเขต กฎ 
ระเบียบข้อบังคบัของ
สถานศึกษา สถาบัน 
องค์กร

2. ซ่ือสัตย์

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านการการปฏบิัติตรงตาม
ความเป็นจริงทั้งต่อเวลา หน้าที ่
และต่อวชิาชีพ รับรู้หน้าทีข่อง
ตนและปฏบิัติอย่างเต็มทีแ่ละ
ถูกต้อง 

มปีระพฤติกรรมตรงไปตรงมา
ไม่พูดปดและบดิเบือน ปฏบิัติ
ตรงตามความเป็นจริงต่อเวลา
ต่อหน้าที ่และต่อวชิาชีพ รับรู้
หน้าทีข่องตนเองและปฏบิัติ
อย่างเต็มทีแ่ละถูกต้อง

แสดงประพฤติกรรมที่
ตรงไปตรงมาไม่บิดเบือน 
ตรงตามความเป็นจริง ตรง
ต่อเวลา ต่อหน้าที ่และต่อ
วชิาชีพ แต่ขาดการรับรู้ใน
หน้าทีข่องตนเองและปฏิบัติ
ได้ไม่เต็มทีเ่ป็นบางคร้ัง

แสดงประพฤติกรรมที่
ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือน 
ตรงตามความเป็นจริง 
ตรงต่อเวลา ต่อหน้าที่
และต่อวชิาชีพ แต่ขาดการ
รับรู้ในหน้าทีข่องตนเอง
และปฏบิัติได้ไม่เต็มที่

แสดงประพฤติกรรมที่
บิดเบือน ไม่ตรงตาม
ความเป็นจริง



แนวทางการวดัประเมินทกัษะระหว่างบุคคลและภายในบุคคล (1)

มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) มเีจตคติและค่านิยมทีด่ใีนการปฏิบตัิงาน
(2) มคีวามใฝ่รู้ แสวงหา และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่
สร้างสรรค์เพือ่น ามาใช้ในการปฏิบตัิงาน
(3) มคีวามสามารถในการวนิิจฉัยและจัดการปัญหาทาง
จริยธรรม/ค่านิยมต่างๆ 
(4) ยดึมัน่ในการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวชิาการ
และวชิาชีพ  
(5) เป็นตัวอย่างทีด่ ีและแบบอย่างทีด่ขีองผู้น าทางวชิาการใน
การปฏิบตัิงานในองค์กร ชุมชน และสังคม
(6) เสียสละ  อุทศิตน  และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
(7) มคีวามซ่ือสัตย์  สุจริต  และยุติธรรม

เคร่ืองมือ/วธีิการ 
• การส่ือสารระหว่างบุคคล (การสังเกตและสนทนาของอาจารย์)

• แบบมีโครงสร้าง 

• แบบไม่มีโครงสร้าง
• การประเมนิโดยกลุ่มเพือ่น
• สังคมมิต ิ(Sociometric approach)
• การทายช่ือคุณลกัษณะ/พฤตกิรรมของบุคคล (Guess-Who 

approach)
• การรายงานตนเองของนิสิต/นักศึกษา
• แบบสอบถาม
• มาตรประมาณค่า (Rating scale)

• การใช้แฟ้มแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ (Portfolio assessment)



วธีิการวดัประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม: การใช้แบบวัด                               
เหตุผลทางจริยธรรม (การวัดประเมินทางอ้อม) (1)

• การให้เหตุผลทางจริยธรรม (Ethical 
reasoning) คอื การทีบุ่คคลให้เหตุผล
เลอืกจะกระท าหรือไม่กระท าพฤตกิรรม
อย่างใดอย่างหน่ึง โดยมมูีลเหตุจูงใจอยู่
เบือ้งหลงัการกระท าตามแนวทางต่างๆ
หรือกล่าวอกีนัยหน่ึง คอื การที่บุคคลมี
ระดบัเหตุผลทางจริยธรรมแตกต่างกนัไป 
ท าให้มีแนวโน้มต่อการตดัสินใจแสดง
พฤติกรรมหรือการกระท าแตกต่างกนัไป

ทฤษฎพีฒันาการทางจริยธรรมของ Kohlberg   

(Moral Development Theory)

• ระดบัที ่1 ระดบัก่อนกฎเกณฑ์สังคม
(Pre-Conventional Level)
• ระดบัที ่2 ระดบัจริยธรรมตามกฎเกณฑ์
สังคม (Conventional Level)
• ระดบัที ่3 ระดบัจริยธรรมตามหลกัการ
ด้วยวจิารณญาณหรือระดบัเหนือกฎเกณฑ์
สังคม (Post-Conventional Level



วธีิการวดัประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม: การใช้แบบวดั
เหตุผลทางจริยธรรม (การวดัประเมนิทางอ้อม) (2)

ท่ีมา : ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ และเพญ็แข ประจนปัจจนึก (2520 ; อา้งอิงจาก Kohlberg, 1976)

ระดบัคณุธรรมจรยิธรรม  การแสดงพฤตกิรรม

ระดบัที ่1 ระดบัก่อนกฎเกณฑ์สังคม
(Pre-Conventional Level)
- ระดบัต ่า (อายุ 2-10 ปี)

ขั้นที่ 1 ขั้นกลวัการลงโทษและชอบการเช่ือฟัง (อายุ 2-7 ปี)
(Punishment and Obedience Orientation)
ขั้นที ่2 ขั้นการท าตามกฎเกณฑ์เพือ่ประโยชน์ของตน
(อายุ 7-10 ปี)(Instrumental Relativist Orientation)

ระดบัที ่2 ระดบัจริยธรรมตามกฎเกณฑ์
สังคม (Conventional Level)
- ระดบักลาง (อายุ 10-16 ปี)

ขั้นที ่3 ขั้นท าตามความคาดหวงัและการยอมรับของ
สังคม(อายุ10-13 ปี) (Interpersonal Concordance of
“Good boy, Nice girl” Orientation)
ขั้นที ่4 ขั้นท าตามระเบยีบ (อายุ 13-16 ปี) (“Law-and-
Order” Orientation)

ระดบัที ่3 ระดบัจริยธรรมตามหลกัการ
ด้วยวจิารณญาณหรือระดบัเหนือกฎเกณฑ์
สังคม (Post-Conventional Level)
- ระดบัสูง (อายุ 16 ปีขึน้ไป)

ขั้นที ่5 ขั้นท าตามสัญญาประชาคมหรือหลกัการตาม
มัน่สัญญา (อายุ 16 ปี ขึน้ไป) (Social Contract Orientation)
ขั้นที ่6 ขั้นท าตามหลกัคุณธรรมสากล (วยัผู้ใหญ่)
(Universal Ethical Principle Orientation)



สภาวการณ์ปัญหาทางจริยธรรม (Ethical Dilemmas) (1) 
• Accounting:

Your supervisor enters your office and asks you for 
a check for $150.00 for expenses he tells you he 
incurred entertaining a client last night. He 
submits receipts from a restaurant and lounge. At 
lunch your supervisor’s girlfriend stops by to pick 
him up for lunch and you overhear her telling the 
receptionist what a great time she had at dinner 
and dancing with your supervisor the night before. 
What do you do? Answer: …………………..

• Teacher

You have a student who is from a single parent 
family. The student must work to attend college. 
However, the job is interfering with the student’s 
performance and several assignments have not 
been turned in. You have determined that a “D” is 
all the student can make when a counselor 
informs you that the student need a “C” to qualify 
for an academic scholarship.’  What do you do? 
Answer: …………………..

ในการด าเนินชีวิตหรือการท างานของคนเราย่อมตอ้งพบ

กบัสภาวการณ์ปญัหาที่ก่อใหเ้กดิความรูส้กึคบัขอ้งใจและ

ขดัแยง้ (หนีเสอืปะจระเข)้ ทางคุณธรรม จรยิธรรม โดย

ที่จะตอ้งตดัสนิใจเลอืกกระท าอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น การ

ตดัสนิเลอืกระหว่าง

ความถูกต้อง VS ความถูกใจ 

การมศีีลธรรม VS ความจ าเป็น

หลกัการ VS ผลประโยชน์

จรรยาบรรณ VS กฎระเบยีบ/กฎหมาย

วธีิการวดัประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม: การใช้แบบวดั                             
เหตุผลทางจริยธรรม (การวดัประเมนิทางอ้อม) (3)



วธีิการวดัประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม: การใช้แบบวดัเหตุผลทางจริยธรรม 
(การวดัประเมนิทางอ้อม) (4)

• ลอกการบ้าน จ้างท ารายงาน ผลงานวิชาการ และวิทยานิพนธ์

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกเทคโนโลยทีี่เข้ามาอ านวยความสะดวกทุกชีวติใน
ขณะนี ้กลายเป็นช่องทางอ านวยความสะดวกชีวติวยัเรียนของใครหลายคน
ไปด้วย กบัการใช้ "โซเซียลมีเดีย" และ "ทุนทรัพย์บุพการี" เอือ้อ านวยให้
การท าการบ้าน รายงานในร้ัวมหาวทิยาลยัและการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ง่ายดายและสะดวกทันใจมากยิง่ขึน้...การใช้ "ตัวช่วย" ท าการบ้าน ท า
รายงานที่อาจารย์ส่ังน้ัน สามารถสร้างรายได้ และเงนิหมุนเวยีนเชิงธุรกจิ
จ านวนมาก...

...ลอกการบ้าน จ้างท ารายงาน เพราะคดิว่า "ไม่เห็นเป็นไร ใครๆ เขา     
กท็ ากนั [ลอก-คดั-ตัด-แปะ]" คงไม่ใช่ส่ิงที่จะปล่อยปละละเลยอกี และ
มองข้ามอกีต่อไป แต่เป็นเร่ืองต้องตระหนักและร่วมมือกนัแก้ไข เพราะ
คุณค่าของการท างานไม่ได้อยู่ที่แค่ผลลพัธ์ที่ท าให้หายเหน่ือย การทุ่มเท
แรงกายแรงใจ แรงสมอง เพือ่ผลติผลงานออกมาน่ัน คอื บททดสอบ
และเป็นครูที่มีค่าแก่การเตบิโตและเรียนรู้จ าลองการท างานในร้ัว
มหาวทิยาลยัของทุกคนได้เช่นกนั พร้อมเปิดใจ เตรียมสมอง สองมือ 
ลงมือท างานทุกช้ินด้วยตวัเอง และสร้างคุณค่าให้ตวัเองหรือยงั?.

ตัวอย่าง: สภาวการณ์ปัญหาทางจริยธรรม (Ethical Dilemmas) (2) 



วธีิการวดัประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม: การใช้แบบวดัเหตุผลทางจริยธรรม                                 
(การวัดประเมินทางอ้อม) (5)

• ตัวอย่างการวัดจริยธรรมทางวิชาชีพผ่านรายงานข่าวในหนังสือพมิพ์

A: “ผมคดิว่าผู้ ส่ือข่าวหนังสือพมิพ์มีทัศนะเชิงอุดมคติ ไม่อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง และมองเร่ืองน้ีในทางเลวร้ายเกนิไป...ทั้งที่ความจริงแล้วถ้าไม่
พูดแบบ “โลกสวย” [พูดไม่ตรงความจริง อาจเป็นด้วยต้องการให้ดูดใีนสายตาผู้อื่น] ใครๆ กท็ ากนัทั้งน้ัน เพราะองค์ความรู้เปลีย่นแปลงเร็ว ไม่มีใคร
เป็นเจ้าขององค์ความรู้อย่างแท้จริง มวลมนุษยชาติทั่วทุกมุมโลกอาจศึกษาวจิยัและพบองค์ความรู้เดยีวกนัในเวลาพร้อมๆ กนั หรืออาจมีบางคนพบ
ก่อนเสียด้วยซ ้า แต่ไม่ได้ตีพมิพ์ หรือตีพมิพ์ในภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษลงในฐานข้อมูลนานาชาติ การกล่าวหาว่าใครคดัลอกใครบางทีไม่ชัดเจน 
เผลอๆ เจ้าของผลงานที่ตีพมิพ์คดัลอกคนอื่นๆ มา...แต่กจ็บัไม่ได้ ...หรือเจ้าของความคดิไม่อยากฟ้องร้อง คดิว่าในโลกยุคดจิทิอลไร้พรหมแดนเช่นน้ี 
ไม่มีใครมาน่ังหวงแหนองค์ความรู้กนัอย่างมากมายหรอก กอ็ย่างที่บอกความรู้เปลีย่นแปลงเร็วตามโลกที่ “หมุนไว” พรมแดนความรู้กเ็บลอๆ [ไม่
แบ่งแยกชัดเจน] ยิง่ไปกว่าน้ัน ต้องยอมรับความจริงว่าทุกวนัน้ีเราอยู่ในโลกแห่งการแข่งขนั ทุกคนต้องเร่งรีบ....รีบเรียน....รีบจบ...รีบหางานท าแข่งกบั
คนอื่น...ใครเรียนจบช้าต้นทุนทางชีวติจะสูง...เพราะขาดทุนด้านสูญเสียโอกาสการท างานหาเงิน มาน่ังเรียนและท ารายงานที่อาจารย์แต่ละคนส่ังให้ท า
มากมายในแต่ละภาคเรียน...เกอืบไม่มีนักศึกษาคนใดท ารายงานอย่างทุ่มเทด้วยความคดิตนเองทั้งหมดได้เสร็จได้ทันเวลาอย่างมีคณุภาพ และกไ็ม่รู้ว่า
อาจารย์มีเวลาตรวจ มีเวลาอ่านละเอียดหรือเปล่า ส่วนวทิยานิพนธ์ที่ดีๆ  กไ็ม่รู้ว่าจะมีใครน าไปใช้สักกีค่น เห็นเก่าๆ  มีคนยมือ่านน้อยมากอยู่บนช้ัน
หนังสือในห้องสมุด สังคมบ้านเราคนส่วนใหญ่ให้คณุค่าด้านความบันเทิงมากกว่าความเคร่งเครียดที่จะต้องมาน่ังบรรจงท างานวชิาการโดยไม่รู้ว่าจะมี
ใครสักกีค่นมาน่ังอ่านหรือช่ืนชมผลงานน้ันบ้าง”

B: (ถ้าท่านเป็น B และสนทนากบั A ในเร่ืองน้ีแล้ว ..ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อทศันะ/มุมมองของ A เพราะอะไรท่าน
จึงคดิเช่นน้ัน  ................................................................................................................................................................



สภาวการณ์ปัญหาทางจริยธรรม (Ethical Dilemmas) (2) 
• มสีาระส าคญัตรงกบัประเดน็ทางคุณธรรม จริยธรรมที่
ประสงค์จะท าการวดัประเมนิผู้เรียน

• มเีนือ้หาสอดคล้องกบัวิถีชีวติประจ าวนั มคีวามเป็นไปได้
และมคีวามหมายเกีย่วพนักบัการเรียนรู้ของผู้เรียน

• สร้างสภาวะกดดนัทางอารมณ์ให้ผู้เรียนรู้สึกขดัแย้งในตน
ระหว่างคุณธรรม จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนตนและ
พวกพ้อง ซ่ึงจะต้องตัดสินใจเลอืกอย่างใดอย่างหน่ึง

• อาจเป็นเร่ืองเล่าหรือบรรยายความ รูปภาพน่ิงหรือรูป
ภาพเคลือ่นไหว กรณตีัวอย่าง และบทบาทสมมุติ

• เนือ้หาสาระมีความเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์
ของผู้เรียนและบริบททางสังคมวฒันธรรมโดยรอบ

• เนือ้หาสาระจะต้องกะทัดรัดชัดเจน ไม่วกวนสับสน 
โดยเรียบเรียงหรือน าเสนอตามล าดบัเหตุการณ์
ก่อนหลงั เพือ่ง่ายต่อการเข้าใจและเร้าใจต่อการติดตาม
อ่านหรือชม 

• มีสาระเป็นแบบอย่างที่ด ี(ไม่ใช่เป็นเร่ืองราวที่มีนัยแฝง
เร้นไปในทางกระตุ้นให้ผู้เรียนประพฤติหรือมี
พฤติกรรมผดิศีลธรรม) เช่น พฤติกรรมทางเพศ หรือ
อบายมุข ยาเสพย์ติด หรือการก่อการร้าย เป็นต้น

วธีิการวดัประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม: การใช้แบบวัด                               
เหตุผลทางจริยธรรม (การวัดประเมินทางอ้อม) (6)



ตัวอย่าง: แบบวดัเหตุผลทางจริยธรรม (การให้บริการ)

A: “หนังสือของนักศึกษาทีแ่กก าลังถ่ายเอกสารอยู่นะหยดุถ่าย

เอาไว้ก่อนกไ็ด้ ถ้าประเดีย๋วนักศึกษาคนน้ันมารับก็บอกว่า

ยงัถ่ายไม่เสร็จแล้วกนั...เอาหนังสือเล่มที่อาจารย์บัวชมพูส่ังไป

ถ่ายก่อน...อาจารย์เขาจะรีบใช้ แถมแกยงัเป็นลูกค้าประจ าร้าน

ของเราเชียวนะ”

B : “แล้วท าไมเราไม่ให้บริการลูกค้าอย่างเสมอภาคกนัล่ะ 

อาจารย์บวัชมพูน่าจะมีเหตุผล และเข้าใจนะ”

จากบทสนทนานี ้ถ้าท่านเป็นเจ้าของร้านถ่ายเอกสาร
ท่านจะให้บริการอย่างไร
ก. ให้บริการอาจารย์ก่อน เพราะอาจารย์รีบและต้องพึ่งพา
อาศัยทางธุรกจิกนัต่อไป

ข. ให้บริการลูกค้าตามล าดบัก่อนหลงั เพือ่สร้างวฒันธรรม
การท าธุรกจิทีด่ี

ค. ให้บริการลูกค้าตามล าดบัก่อนหลงั เพราะธุรกจิรุ่งเรืองได้
ขึน้อยู่กบัลูกค้าทุกคน 

ง. ให้บริการลูกค้าตามล าดบัก่อนหลงั เพราะลูกค้าทุกคนควร
ได้รับรับบริการอย่างเท่าเทยีมกนั1,3,2,4

วธีิการวดัประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม: การใช้แบบวดั                               
เหตุผลทางจริยธรรม (การวัดประเมินทางอ้อม) (9)



เน้นว่า การประเมนิทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ต้องบูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่าง
แนบเนียน เหมาะสม และระบุเงือ่นไขส าคญัเกีย่วกบัการประเมนิทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ไว้ 3 ประการ 
(American Educational Research Association, American Psychological Association, and National Council 
on Measurement in Education, 1999)

สภาวจิัยแห่งชาติ (National Research Council) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (2011)

2. มีความเที่ยงตรง (Validity) คือ 
คะแนนจากการวัดประเมินสามารถวัด
ประเมินทักษะได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการวดัประเมิน

1. มีความเช่ือมั่น (Reliability) คอื คะแนน
จากการวดัประเมินสะท้อนทักษะ/
ความสามารถที่เป็นคุณลกัษณะอนัแท้จริงของ
ผู้ถูกวดัประเมิน

3. มีความยติุธรรม (Fairness) คอื คะแนนจาก
การวดัประเมินสามารถแสดงถึงทักษะ/ความสามารถ
ที่ต้องการวัดประเมิน โดยปราศจากปัจจัยไม่ตรง
ประเดน็อืน่ใดเข้ามาเกีย่วข้องกบัผลการวดัประเมิน

ที่มา: Koenig (2011)-Rapporteur of National Research Council
http://www.sri.com/sites/default/files/publications/imports/21st_century_skills.pdf 
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